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ประกาศกรมการขนสงทหารบก 
เรื่อง    รับสมัครทหารกองหนุนท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ   
เขารับราชการเปนนายทหารประทวน ประจําป ๒๕๖๐ 

…………………….. 
๑. กรมการขนสงทหารบก มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนท่ีมี

คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพ่ือสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐  จํานวน ๖๐ อัตรา ดังนี ้
       ๑.๑ กลุมที่ ๑ กลุมทักษะทั่วไปและการขับรถ จํานวน ๓๔ อัตรา 
   - พลขับรถ  ๓๑ อัตรา 
   - เสมียน    ๒ อัตรา 
   - พลสูทกรรม    ๑ อัตรา   
       ๑.๒ กลุมที่ ๒ กลุมทักษะชางซอม จํานวน ๒๖ อัตรา 
   - ชางเครื่องยนต    ๖ อัตรา 
      - ชางยานยนต  ๑๗ อัตรา 
   - ชางเครื่องมือกล  ๒ อัตรา 
    - ชางไฟฟา    ๑ อัตรา   

๒. คุณสมบัติและลักษณะของผูสมัครสอบคัดเลือก  ดังนี้ 
       ๒.๑ เปนทหารกองหนุนหรือผูท่ีสําเร็จการศกึษาวิชาทหาร ชั้นปที่ ๓ – ๕ 
       ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครสอบคัดเลือก กลุมที่ ๑ ดังนี ้
        ๒.๒.๑ อายุไมต่ํากวา ๒๒ ปบริบูรณ และไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ ในการนับอายุ ใหนับ
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (เกิดตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๘)  
        ๒ .๒ .๒  สํ า เร็จการศึ กษาชั้ น มั ธยมศึ กษ าปที่  ๖  (ม .๖ ) ตามหลั กสู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา สําหรับผูท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาที่กําหนดไว หากผานการสอบคัดเลือกและไดรับ
การบรรจุแลว จะใชคุณวุฒิสูงกวานั้นมาเรียกรองสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยูนั้นมิได 
   ๒.๒.๓  สามารถขับรถยนตไดดี ไดรับใบอนุญาตขับรถยนตจากกรมการขนสงทางบก
แลวและมีความรูเรื่องการปรนนิบัติบํารุงยานพาหนะเบื้องตน 
       ๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครสอบคัดเลือก กลุมที่ ๒ ดังนี ้
   ๒.๓.๑ อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ ในการนับอายุ ใหนับ
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (เกิดตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
   ๒.๓.๒ งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ ซึ่งจะตองเขารับ
การตรวจเลือกทหารกองประจําการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

๒.๓.๓ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เฉพาะสาขาวิชา            
ชางยนต ,สาขาวิชาชางยานยนต ,สาขาวิชาชางกล ,สาขาวิชาชางเชื่อม และ สาขาวิชาชางซอมบํารุง   
   ๒.๓.๔ สําหรับผูท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาที่กําหนดไว หากผานการสอบคัดเลือกและไดรับ
การบรรจุแลว จะใชคุณวุฒิสูงกวานั้นมาเรียกรองสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยูนั้นมิได 
       ๒.๔ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผูใหกําเนิดตองมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแตถาบิดา 
เปนนายทหารสัญญาบัตร หรือ นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือ นายตํารวจประทวน            
ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแลว มารดาจะมิใชผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได 
       ๒.๖ เปนผู มีความประพฤติดี ไมบกพรองในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
       ๒.๗ มีอวัยวะ รูปรางลักษณะทาทางเหมาะแกการเปนทหาร ไมมีโรคตองหามตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และตามระเบียบที่กองทัพบกกําหนด 
       ๒.๘ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล 
       ๒ .๙  ไม เคยถูกไล ออก หรือ ถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนทหาร, โรงเรียนตํารวจ หรือ ถูกทางราชการไลออก หรือปลดออก ทั้งนี้ 
เนื่องจากมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง 
       ๒.๑๐ ไมเปนผูอยูในระหวางตกเปนจําเลยในคดีอาญา หรือ ไมเคยตองคําพิพากษาของ
ศาลวาไดกระทําผิดในคดีอาญา เวนแตความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
       ๒.๑๑ มีความประพฤติเรียบรอย ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ และไมเคยตองโทษในคดี
ยาเสพติดทุกประเภท หรือมีประวัติคดีอาญา ขอหาเก่ียวกับยาเสพติด 
       ๒.๑๒ งดรับนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. กลับเขารับราชการ 
       ๒.๑๓ คุณสมบัติและลักษณะดังกลาวในขอ ๒.๑ - ๒.๑๓ นี้ หากปรากฏวาเปนความเท็จ
ขึ้นภายหลังจากที่ตรวจสอบบรรจุเขารับราชการแลว จะถือวาผูสมัครแจงขอมูลอันเปนเท็จตอทางราชการตั้งแต
แรก ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอกองทัพบกได ผูสมัครจะตองพนจากการเปนขาราชการทันที และ        
จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงตองชดใชคาเสียหายตามที่กองทัพบกกําหนดอีกดวย 

๓. วิธีปฏิบัติในการสมัคร 
       ๓.๑ ติดตอสมัครดวยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ ตั้งแตวันที่            
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ แหลงสมาคมนายทหารขนสง กรมการขนสง
ทหารบก เลขที่ ๒ ถนน ประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได
ที่ โทร. ๐ – ๒๒๔๑ – ๐๙๕๙ และ โทร.ทบ.(ทหาร) ๙๔๕๑๒ 
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       ๓ .๒  ผู สมัครตองเลือกสมัครสอบคัด เลือกฯในกลุมทักษะทั่ ว ไปและการขับรถ           
(กลุมที่ ๑) หรือ กลุมทักษะชางซอม(กลุมที่ ๒)  อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น โดยมีคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
คัดเลือกฯ  กลุมละ ๑๕๐ บาท  
   ๓.๓ การแตงกายเม่ือมาติดตอกับกรมการขนสงทหารบก  ทุกกรณี อาทิ การสมัครสอบ, การ
สอบภาควิชาการ, การสอบภาคปฏิบัติ ใหแตงกาย ชุดสุภาพ เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว ,กางเกงขายาว        
สีเขม,รองเทาผาใบหรือหนังสีเขม ,เครื่องแบบสถานศึกษา  หรือ เครื่องแบบหนวยงานราชการ เวนการทดสอบ
รางกาย สามารถแตงกายชุดกีฬากางเกงขาสั้นชุดสีสุภาพ(โทนสี ขาว เทา ดํา) ได 

๔. หลักฐานประกอบในการสมัคร(ตัวจริงพรอมถายสําเนา ๒ ชุด)   
     ๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร พรอมฉบับจริง 

       ๔.๒ สําเนาหลักฐานการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ หรือ ใบระเบียนแสดงผล
การศกึษา) พรอมฉบับจริง 
       ๔.๓ สําเนาทะเบียนบาน ของ ผูสมัคร และ บิดา – มารดา พรอมตัวจริง กรณี นามสกุล
บิดาและมารดาไมตรงกันจะตองแนบสูติบัตรของผูสมัครเพ่ือยืนยันหรือใหอําเภอรับรองวาเปนบิดาและมารดา
ของผูสมัครจริง 
       ๔.๔ สําเนาใบสําคัญทหารกองหนุน เชน สด.๘ หรือหนังสือรับรองการปลดของหนวย   
       ๔.๕ สําเนาใบอนุญาตขับ ข่ีรถยนตจาก กรมการขนสงทางบก ที่ ยังไมหมดอายุ          
พรอมฉบับจริง(เฉพาะกลุม ๑) 
       ๔.๖ รูปถายหนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน                    
๓ เดือน ขนาด ๓ X ๔ ซม.  (  ๒ นิ้ว ) จํานวน  ๖  รูป 
       ๔.๗ ใบสําคัญความเห็นแพทย (แบบ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) จากโรงพยาบาลทหารซึ่งตรวจจาก
แพทยทหารประจําการ (ผลการตรวจไมเกิน ๓ เดือน)   
       ๔.๘ หลักฐานอ่ืน ๆ เชน การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตร บิดา, มารดา ในกรณี
เสียชีวิต (ถามี) และหลักฐานเพ่ือขอรบัคะแนนเพ่ิมพิเศษ 
       ๔.๙ หนังสือรับรองความประพฤติของผูบังคับบัญชาจากหนวยตนสังกัด กรณีผานการ
เปนทหารกองประจําการ โดยผูบังคับบัญชาระดับผูบังคับกองพัน หรือเทียบเทาข้ึนไปเปนผูรับรอง กรณี จบ
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นที่  ๓-๕ ตองมีหนังสือรับรองวิทยฐานะจากศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร 
       ๔.๑๐ รับสมัครเฉพาะผูมีหลักฐานและคุณสมบัติครบถวนในวันสมัครเทานั้น 
       ๔.๑๑ หลักฐานการสมัครถาปลอมแปลงหรือแจงขอมูลอันเปนเท็จ  หากตรวจสอบพบ     
ในภายหลัง หนวยจะยกเลิกหรือเพิกถอนการบรรจุและดําเนินคดีทางกฎหมายโดยทันท ี

๕. การสอบคัดเลือก แบงออกเปนสองรอบดังนี ้
       ๕.๑ การสอบภาควิชาการ เปนการทดสอบความรูดานวิชาการเพ่ือใหไดผู ที่ มีความรู 
พ้ืนฐานดีเพียงพอสําหรับการบรรจุเขาเปนนายทหารประทวน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
   ๕.๑.๑ วิชาที่สอบ และคะแนนในการสอบภาควิชาการโดย กลุมที่ ๑ จะทําการสอบ
วิชาคณิตศาสตร, วิชาวิทยาศาสตร,  วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาภาษาไทย,  วิชาสังคมศึกษา ,ความรูท่ัวไปและ 
วิชาทหาร สําหรับผูสมัครสอบในกลุมทักษะชางซอม (กลุมที ่๒) จะตองสอบวิชาความถนัดทางชางเพ่ิมเติมดวย 
โดยมีขอบเขตเนื้อหารายวิชาครอบคลุมความรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคะแนนรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คะแนน ดังนี ้
        ๕.๑.๑.๑ กลุมทักษะทั่วไปและการขับรถ (กลุม ๑) 
   - วิชาคณติศาสตร  ๕๐  คะแนน 
   - วิชาภาษาอังกฤษ  ๕๐  คะแนน  
   - วิชาภาษาไทย   ๓๐  คะแนน 
   - วิชาสังคมศึกษา   ๓๐  คะแนน 
   - วิชาความรูท่ัวไปและวิชาทหาร   ๔๐  คะแนน 
        ๕.๑.๑.๒ กลุมทักษะชางซอม (กลุม ๒) 
   - วิชาคณติศาสตร  ๔๐  คะแนน 
   - วิชาภาษาอังกฤษ  ๔๐  คะแนน  
   - วิชาภาษาไทย   ๒๐  คะแนน 
   - วิชาสังคมศึกษา   ๒๐  คะแนน 
   - วิชาความรูท่ัวไปและวิชาทหาร   ๔๐  คะแนน 
   - วิชาความถนัดทางชาง  ๔๐  คะแนน 
   ๕.๑.๒ คําแนะนําในการสอบภาควิชาการการปฏิบัติในการสอบและคําเตือน 
(รายละเอียดตามผนวก ก) 
   ๕.๑.๓ ในการสอบภาควิชาการ กรมการขนสงทหารบกจะเตรียมดินสอดําชนิด 2B 
และยางลบที่จะใชในการทําขอสอบไวใหผู สมัครทุกคน โดยผูสมัครไมตองนําดินสอ และยางลบของตนเอง           
เขา หองสอบ และหามผูสมัครนําอุปกรณ- เครื่องมือสื่อสารตาง ๆ นาฬิกาขอมือ หรือกระดาษจดขอความ   
หรือ กระดาษอ่ืน ๆ ที่ไมเก่ียวของกับการสอบ เขาในหองสอบโดยเด็ดขาด หากผูสมัครฝาฝน และกรรมการคุม
สอบตรวจพบการนําสิ่งตองหามเขาหองสอบ จะถือวาผูนั้นกระทําการทุจริตในการสอบ นอกจากนี้ ผูสมัครยัง
อาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกดวย 
       ๕.๒ การสอบภาคปฏิบัติ จะคัดเลือกผูที่สอบภาควิชาการท่ีไดเรียงตามลําดับคะแนน
สูงสุดตามจํานวนที่ตองการ เขาทดสอบทักษะของแตละกลุมตําแหนง สอบพลศึกษา สัมภาษณ ทวงทีวาจา 
เพ่ือใหไดผูที่มีความเหมาะสม มีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ และมีทักษะตรงตามตําแหนงที่จะบรรจุ 
เพ่ือเปนนายทหารประทวนที่มีคุณภาพของกองทัพบกตอไป ทั้งนี้ ผูที่ไมมาเขาทําการทดสอบรอบสอง ตามวัน
และเวลาที่กําหนดถือวาเปนผูสละสิทธิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

 
   ๕.๒.๑ การสอบพลศึกษา เปนการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูสมัคร โดยมี
หลักเกณฑและประเภทของการสอบตามรายละเอียดใน ผนวก ข ซึ่งมีคะแนนในการสอบพลศึกษา                      
๓๐ คะแนน    
   ๕.๒.๒ การสอบสัมภาษณทวงทีวาจา เปนการพิจารณาตรวจสอบรูปรางลักษณะ            
ทาทางความสมบูรณของรางกาย ความองอาจวองไว ปฏิภาณไหวพริบ และลักษณะตองหามในการรับราชการ
เชน รอยสักขนาดใหญ หรือ รอยสักซึ่งสามารถมองเห็นไดเมื่อสวมใสเสื้อผา อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย
บิดงอผิดรูป ตลอดจนลักษณะความเหมาะสมที่จะเปนนายทหารประทวน ของผูสมัคร ซึ่งมีคะแนนในการสอบ
สัมภาษณทวงทีวาจา ๓๐ คะแนน 
   ๕.๒.๓ การสอบปฏิบัติ เปนการทดสอบทักษะความสามารถใหตรงกับสายงานหรือ
ตําแหนงที่จะบรรจุโดยหลักเกณฑของการสอบจะแจงใหทราบในวันที่ประกาศผลการสอบภาควิชาการซึ่งมี
คะแนนในการสอบปฏิบัติ ๔๐ คะแนน แบงออกเปน ๒ กลุมดังนี ้
   - กลุมที่  ๑ กลุมทักษะทั่วไปและการขับรถ ดําเนินการสอบโดยการทดสอบขับ
รถยนต 
   - กลุมที่  ๒ กลุมทักษะชางซอม ดําเนินการทดสอบโดยการวัดทักษะการซอม
เครื่องยนต 
   ๕.๒.๔ การคิดคะแนนผลการสอบรอบสอง นําคะแนนผลการสอบภาควิชาการ        
(รอบแรก) ๒๐๐ คะแนน ไปรวมกับคะแนนสอบพลศึกษา ๓๐ คะแนน ,คะแนนสอบสัมภาษณทวงที วาจา ๓๐ 
คะแนน และคะแนนสอบปฏิบัติ ๔๐ คะแนน รวมเปน ๓๐๐ คะแนน แลวจัดลําดับที่ใหมในการประกาศ ผล
การสอบรอบสองตอไป 

๖. วัน – เวลา และสถานที่สอบ 
       ๖.๑ วัน – เวลา และสถานที่สอบภาควิชาการ(รอบแรก) 
   - การสอบภาควิชาการ ในวันจันทรที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘๐๐ 
จนถึงเวลา ๑๒๓๐ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภชางกล กรมการขนสงทหารบก ถนน ติวานนท ตําบลบาน
ใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แผนที่สังเขปตามใบแทรก ก ผูสมัครควรเดินทางไปสถานที่สอบกอนเวลา 
เพ่ือเตรียมตัวใหพรอมและหลีกเลี่ยงการจราจรที่คบัคั่ง 
       ๖.๒ วัน – เวลา และสถานที่สอบภาคปฏิบัติ(รอบสอง) ระหวางวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
   ๖.๒.๑ การสอบสัมภาษณทวงทีวาจา ในวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา 
๐๘๐๐ (รายงานตัวเวลา ๐๗๓๐ – ๐๘๐๐) ณ แหลงสมาคมนายทหารขนสง กรมการขนสงทหารบก เลขที่ ๒             
ถนนประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แผนที่สังเขปตามใบแทรก ข 
   ๖.๒.๒ การทดสอบรางกาย ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘๐๐ (รายงาน
ตัวเวลา ๐๗๓๐ – ๐๘๐๐)  ณ แหลงสมาคมนายทหารขนสง กรมการขนสงทหารบก เลขที่ ๒ ถนนประดิพัทธิ 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แผนที่สังเขปตามใบแทรก ข 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๖- 

 
   ๖.๒.๓ การทดสอบปฏิบัติ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘๐๐ (รายงาน
ตัวเวลา ๐๗๓๐ – ๐๘๐๐)   
   - กลุม ท่ี ๑ กลุมทักษะทั่วไปและการขับรถ และกลุมที่  ๒ กลุมทักษะชางซอม 
รายงานตัว ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภชางกล  กรมการขนสงทหารบก ถนน ติวานนท ตําบลบานใหม 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แผนทีส่ังเขปตามใบแทรก ก 

๗. การขาดสอบ และการออกจากหองสอบ 
       ๗.๑ การขาดสอบภาควิชาการวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการทดสอบปฏิบัติ หรือขาดสอบ
พลศึกษา หรือขาดสอบสัมภาษณทวงทีวาจา จะถือวาผูนั้นหมดสิทธิในการสอบคัดเลือก 
       ๗.๒ ผูที่กระทําการทุจริตในการสอบ หรือชวยเหลือในการกระทําทุจริต จะถือวาผู นั้น
หมดสิทธิในการสอบคัดเลือก นอกจากนี้ ผูสมัครยังอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกดวย 
       ๗.๓ ผูที่มาเขาหองสอบชากวาเวลาเริ่มตนสอบเกิน ๓๐ นาทีจะไมไดรับอนุญาตใหเขา         
หองสอบ และถือวาขาดสอบ  

     ๗.๔ การออกจากหองสอบใหออกเม่ือไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการผูคุมสอบเทานั้น 
๘. คะแนนเพิ่มพิเศษ หนังสือขอรับสิทธิคะแนนพิเศษและหลักฐานประกอบตาม ผนวก ค 
     ๘.๑ กําหนดใหคะแนนเพ่ิมแกผูที่เปนทายาทของทหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา และ

พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก  กรณี ดังนี ้
 ๘.๑.๑ ทายาทของกําลังพล  ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศ 

และไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษ จํานวน  ๑๐ คะแนน  ใน  ๑๐๐ คะแนน (๑๐%) 
 ๘.๑.๒ ทายาทของกําลังพล   ซึ่งพิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ 

จากการปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศ จํานวน  ๑๐ คะแนน ใน  ๑๐๐ คะแนน (๑๐%) 
 ๘.๑.๓ ทายาทของกําลังพล  ซึ่งรับราชการในกองทัพบกหรือเคยรับราชการ                  

ในกองทัพบกมากอน  เวนผูที่ ถูกปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีความผิดบกพรองตอหนาที่  จํานวน                    
๒ คะแนน ใน  ๑๐๐ คะแนน (๒%) 

     ๘.๒ นักศกึษาวิชาทหาร เพ่ิมคะแนนใหตามชั้นสูงสุดที่สําเร็จการฝกวิชาทหาร ดังนี ้
 ๘.๒.๑ ชั้นปที่ ๕ หรือเทียบเทา เพ่ิม ๕ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน (๕%) 
 ๘.๒.๒ ชั้นปที่ ๔ หรือเทียบเทา เพ่ิม ๔ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน (๔%) 
 ๘.๒.๓ ชั้นปที่ ๓ หรือเทียบเทา เพ่ิม ๓ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน (๓%) 
     ๘ .๓ ทหารกองหนุน  ที่ เคยรับราชการกองประจําการมาแลว  เพ่ิม  ๕ คะแนน                  

ใน   ๑๐๐ คะแนน (๕%) 
     ๘.๔ ลูกจางชั่วคราว ลูกจางประจํา พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ที่ยังปฏิบัติหนาที่

ในกองทัพบกและมีระยะเวลาปฏิบัติงานในกองทัพบก ตั้งแต ๒ ปขึ้นไป (เวนผูที่ถูกปลดเนื่องจากความผิด
บกพรอง) เพ่ิมให ๕ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน (๕%) 
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     ๘.๕ ผูที่มีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑไดรับการเพ่ิมคะแนนจากหลักเกณฑขางตน หลายขอ

ใหเพ่ิมคะแนนใหตามหลักเกณฑในขอที่ไดรับคะแนนเพ่ิมสูงสุดเพียงขอเดียว เวนผูที่มีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑ
ในขอ ๘.๑.๓ และ ๘.๒ ใหเพ่ิมคะแนนเทากับคะแนนท่ีใหเพ่ิมในขอ ๘.๑.๓ และ ๘.๒ รวมกันดวย 

     ๘.๖ การพิจารณาคะแนนเพ่ิมพิเศษ จะดําเนินการใหตั้งแตในการสอบรอบแรก 
๙. การประกาศผลสอบคัดเลือก 

       ๙.๑ การประกาศผลสอบภาควิชาการและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัต ิ          
(รอบสอง)  แบงออกเปน กลุมที่ ๑ จํานวน  ๑๐๒  นาย  และ กลุมที่ ๒ จํานวน  ๗๘ นาย ดังนี้ 
   ๙ .๑ .๑  ป ระก าศผ ลส อบ ท างเวป ไซต  www.matulee.com (ภ าย ใน วั น ที่            
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
   ๙.๑.๒ ติดประกาศผลสอบในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๐๐               
ณ แหลงสมาคมนายทหารขนสง กรมการขนสงทหารบก เลขที่  ๒ ถนนประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี             
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แผนที่สังเขปตามใบแทรก ข  
       ๙.๒ การประกาศผลสอบภาคปฏิบัติและประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการบรรจุเปนนายทหาร
ประทวน จํานวน ๖๐ นาย และบุคคลสํารอง จํานวน ๓๐ นาย ดังนี ้
   ๙ .๒ .๑  ป ระก าศผ ลส อบ ท างเวป ไซต  www.matulee.com (ภ าย ใน วั น ที ่                   
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
   ๙.๒.๒ ติดประกาศผลสอบในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๐๐ ณ แหลงสมาคม
นายทหารขนสง กรมการขนสงทหารบก เลขท่ี ๒ ถนนประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร และชี้แจงการปฏิบัติในวันทําสัญญา แผนที่สังเขปตามใบแทรก ข 

๑๐. การทําสัญญาเขารับราชการและเลือกตําแหนงบรรจุ 
   ๑๐.๑ ผูที่ไดรับคัดเลือกใหบรรจุเปนนายทหารประทวน จํานวน ๖๐ นาย จะตองนํา
ผูค้ําประกัน(ขาราชการระดับ ๔ หรือเทียบเทาขึ้นไป)ไปทําสัญญา ณ แหลงสมาคมนายทหารขนสง ถนน
ประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แผนท่ีสังเขปตามใบแทรก ข .ในวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ ภายในเวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ พรอมหลักฐานประกอบการบรรจุเปนนายทหารประทวน 
รายละเอียดตาม ผนวก ง 
        ๑๐.๒ ผู ที่มีป ญหาในการทําสัญญาใหรีบติดตอกับกองกําลังพลกรมการขนสง
ทหารบก ในโอกาสแรกกอนวันทําสัญญา เนื่องจากผู ไมมาทําสัญญา หรือไมนําหลักฐานดังกลาวมามอบ           
ใหตามที่กําหนดถือวาสละสิทธิในการบรรจุเปนนายทหารประทวน และคณะกรรมการจะเรียกบุคคลสํารอง          
เขาทําสัญญาแทนตอไป 

๑๑. ผูที่ผานการบรรจุเขารับราชการแลวหากลาออก ถูกไลออก ไมผานการอบรม จะตอง
รับผิดชอบเสียคาปรับตามสัญญาที่กองทัพบกกําหนด  
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  ๑๒. ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทหารกองหนุนเขารับราชการเปนนายทหารประทวน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐  ควบคุมกํากับดูแลการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีอํานาจในการ
พิจารณาตัดสิน ตีความ ยกเลิกเพิกถอน ระงับการบรรจุ  กรณีตางๆ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑการบรรจ ุ     
เขารับราชการที่เก่ียวของ 
  ๑๓. อื่นๆ  
   ๑๓.๑ ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่  กองกําลังพล กรมการขนสงทหารบก           
ถนนประดิพัทธ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  หมายเลขโทรศพัท ๐๒-๒๔๑-๐๙๕๙  ในวัน และเวลาราชการ 
   ๑๓.๒ กรณีมีผูแอบอางเรียกรองผลประโยชนตอบแทนประเภทใดก็ตาม โดยอางวา
จะสามารถชวยเหลือใหผานการสอบคัดเลือกได ใหผูสมัครแจง เจากรมการขนสงทหารบก ทราบโดยตรง หรือ
หัวหนากองกําลังพล กรมการขนสงทหารบก เปนลายลักษณอักษรทราบโดยตรงหรือทางโทรศัพทหมายเลข 
๐๒-๒๔๑-๐๙๕๙  หรือ ๐๒-๒๔๑-๐๔๑๗-๑๘  ตอ ๙๔๕๑๑    
 

    ประกาศ       ณ     วันที ่   ๘  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
 

       (ลงชื่อ)    พลตร ี สมศกัดิ์  ทรัพยอนันต 
 

                       ( สมศกัดิ์  ทรัพยอนันต ) 

                               เจากรมการขนสงทหารบก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


